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O mercado publicitário japonês está em compasso de espera pouco mais de uma semana após 
o terremoto que atingiu o país, seguido de tsunami de proporções devastadoras. Março é o 
final do ano fiscal no Japão e é esperado forte impacto no volume de investimento publicitário. 
Segundo fonte de uma das três maiores agências de propaganda do mercado japonês, que 
preferiu não se identificar, a indústria da propaganda japonesa está sempre pronta a 
responder rapidamente a esse tipo de desastre. “Todos os players da indústria estão 
trabalhando juntos focando primeiramente na responsabilidade social, em detrimento de seus 
negócios. Embora algumas empresas tenham sofrido fortes perdas, não há pessimismo na 
indústria”, relatou fonte do propmark. 
 
Muitas agências dispensaram seus funcionários ou estão deixando-os trabalhar em casa devido 
às constantes quedas de energia, falta de transportes públicos e, inclusive, pelo fato da 
maioria dos clientes não estarem ativos. Toda a publicidade está suspensa, com exceção da 
dedicada a serviços públicos, que está sendo veiculada pelo Advertising Council Conselho de 
Propaganda Japonês). 
 
No grupo Hakuhodo, por exemplo, a maioria dos funcionários está em casa. A dificuldade de 
transporte, com estações lotadas e serviços precários, vem estimulando o trabalho home-
office. O centro de Tóquio está excluído do plano de blackout que pode ocorrer, mas o 
problema de abastecimento continua e pode afetar a rotina das empresas nas próximas 
semanas. Mas há poucas chances de fechamento de escritórios das agências, uma vez que 
Tóquio encontra-se a uma distância segura da região onde há perigo de um desastre nuclear. 
 
Os jornais estão repletos de anúncios de otimismo dirigidos ao público japonês e veiculam 
muita propaganda de utilidade pública, como a da Tepco (empresa de eletricidade) e da Tokyo 
Gas, que vêm cortando o fornecimento em algumas regiões como forma de racionamento. 
 
Isso manteve os profissionais de mídia das agências japonesas bastante ocupados, fazendo as 
substituições e trabalhando, dentro do possível, noite e dia. 
 
A própria distribuição de jornais esteve limitada, uma vez que muitos escritórios e gráficas 
foram danificados pelo terremoto. As redes sociais estão tendo papel fundamental nos 
contatos e circulação de informações e a internet tornou-se uma grande angariadora de fundos 
para ajuda das vítimas, principalmente via Cruz Vermelha. Nada de propaganda também na 
web, pois os portais priorizam notícias no lugar de anúncios, e as mensagens são todas do 
Advertising Council do Japão. Eventos foram cancelados por motivo de segurança, porém a 
cantora Cindy Lauper decidiu manter sua agenda de shows e cantou por lá na semana 
passada. 
 
O diretor de criação da agência I&S BBDO Japan, Glenn Bartlett, contou que a semana foi 
intensa em tremores e que a agência de Tóquio não voltou a trabalhar. O escritório de Sendai 
foi fechado. No momento do terremoto, ele estava na rua e viu vidros se dobrando em ondas e 
o asfalto tremendo a ponto dele não conseguir ficar em pé. 
 
“Felizmente o prédio onde fica nosso escritório em Tóquio é à prova de terremotos, apesar de 
ser muito alto. Usei e continuo usando o Twitter e o Facebook para avisar amigos e parentes 
que estava bem, mas as linhas telefônicas estiveram e estão funcionando. Houve queda nas 
linhas de cartão de crédito”, contou Glenn. 
 
A BBDO não quis informar a situação de suas operações no Japão, limitando-se a dizer que 
todos os seus funcionários por lá estão seguros. 
 
O sentimento é de ansiedade e incerteza, com a possibilidade de um acidente nuclear de 
maiores proporções e outros tremores. 
 



Em entrevista ao jornal Advertising Age, Kazu Sugimoto, diretor geral da agência de 
publicidade ADEX Nihon Keizai Advertising/ICOM, que tem 400 funcionários, disse que os 
anunciantes acreditam que não devem voltar à mídia até que a situação melhore, 
especialmente em relação ao imenso contingente de pessoas desaparecidas. Segundo ele, a 
propaganda talvez demore um mês ou mais para ser retomada, mas isso deverá acontecer 
principalmente como um reflexo de que a economia começará a se recuperar. 
 
Parceria 
 
A DDB informou que não houve vítimas entre os funcionários das agências do grupo Omnicom 
em Tóquio. Foi criado um microsite em parceria com a Cruz Vermelha para receber donativos 
(https://american.redcross.org/site) de funcionários e de empresas do grupo. A Organic, uma 
delas, se dispôs a doar parte dos lucros com seu novo aplicativo para iPad, BroadFeed, para a 
Cruz Vermelha. O aplicativo é um “social reader”, que reúne todos os conteúdos interessantes 
e mais compartilhados nas redes sociais e está fazendo muito sucesso. 
 
A Wieden + Kennedy angariou até agora US$ 30 mil para doar para a Cruz Vermelha, e está 
vendendo pôsteres criados pelo diretor de art Max Erdenberger, do escritório de Portland, nos 
EUA, através de seu site http://wkstudio.bigcartel.com. 
 
Anunciantes 
 
Ao longo da semana passada, uma verdadeira corrente do bem levou várias empresas do 
mundo todo e do Brasil a disponibilizarem doações, produtos e serviços para ajudar as vítimas 
no Japão. Entre as empresas unidas em campanhas de solidariedade às vítimas, estão a marca 
de roupas Uniqlo, que doou dinheiro e roupas, e a BIC, que forneceu cargas para baterias de 
celular de graça. A Amway Global doou US$ 1,2 milhão ao Japão em dinheiro e produtos, apoio 
feito através da filial da empresa no Japão. A empresa também abriu seu site 
(www.amway.com) para doações junto à Cruz Vermelha. A meta é arrecadar mais de US$ 250 
mil nos próximos dias. Além desse valor, a companhia assumiu o compromisso de adicionar 
mais de US$ 250 mil ao total arrecadado por seus revendedores. 
 
O Yahoo criou um fundo e milhares de pessoas já fizeram doações. Já a Sony está estimulando 
seus funcionários a fazer doações. A empresa doou 30 mil rádios e quase US$ 4 milhões às 
vítimas, e os novos valores arrecadados serão doados para ONGs com contas específicas 
dedicadas para assistência ao desastre. 
 
Diversas montadoras ao redor do mundo enviaram donativos ao Japão, como BMW, General 
Motors, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru, Suzuki e Toyota. Muitos permitem 
doações em seus sites, como a Nissan (http://american.redcross.org/nissan-pub). 
 
No Brasil, a Telefônica reduziu os preços de telefonemas de discagem direta internacional 
(DDI) para o Japão a tarifas de ligações locais, tanto entre telefones fixos quanto de fixos para 
celulares. A NET e TVA abriram o sinal do canal japonês NHK . 
 
Economia 
 
Enquanto isso, os ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países do G7 
(grupo que reúne as sete principais economias do mundo) vêm discutindo maneiras de apoiar 
o Japão. O banco japonês de investimentos Nomura estimou que a recuperação econômica do 
Japão vai sofrer um atraso de seis meses, devido à destruição causada pelo terremoto. Para 
estimular a economia, o Banco do Japão (BC do país) injetou mais de R$ 400 bilhões no 
sistema bancário, para impedir uma recaída na crise, na semana passada. O governo japonês 
informou que o crescimento do PIB em 2010 foi de 3,9%, após um período de recessão entre 
2008 e 2009. Apesar do avanço, no quarto trimestre o PIB sofreu uma contração de 1,3% na 
comparação com o mesmo período de 2009 – mais que o 1,1% estimado. 
 
O Japão é o segundo país em investimento publicitário global, logo após os Estados Unidos. No 
último relatório trimestral “International Ad Forecast” da Warc, divulgado há cerca de duas 



semanas e capa deste jornal na semana passada, o Japão mantinha sua posição de segundo 
colocado, porém por ser um país muito maduro em termos de consumo e muito rico, já 
apresentava o menor crescimento segundo o relatório: 1,2% este ano, mas com perspectiva 
de seu forte share publicitário em 2011 – de 12,3% – em relação aos demais países cobertos. 
Não por acaso, os líderes do investimento publicitário são também os líderes do PIB global – 
EUA, China e Japão. 
 
Com a perspectiva de uma queda na produção e consequente desaceleração da economia do 
Japão devido ao terremoto, além do crescimento de outros países – como os do Bric (China, 
Índia e Brasil), por exemplo, a posição do país no mercado publicitário global pode mudar no 
médio prazo. 
 
O professor Paulo Eduardo Moledo Palombo, doutor em administração pela Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da USP na linha de Economia das Organizações, 
acredita que, embora haja uma retração neste momento, haverá forte demanda pela 
comunicação quando o país iniciar seu processo de recuperação e será necessário atrair novos 
investimentos e espalhar uma onda de otimismo por lá. 
 
“A crise é uma oportunidade no médio prazo porque se espera uma aceleração nos 
investimentos quando o pior passar. Para o povo japonês é muito importante dar a volta por 
cima. Acredito na retomada dos níveis de investimentos anteriores à crise e até em níveis 
maiores, proporcionais ao orgulho nacional”, analisou Palombo, que vê muitas oportunidades 
para ampliação da presença de empresas brasileiras por lá em diversos níveis, inclusive, 
comunicação. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 mar. 2011, p. 9.  


